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Remissvar över betänkandet SOU 2021:74 Ett modernt
belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och
redovisningen av anslaget till hovet (Ju2021/03311)
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har — från de utgångspunkter myndigheten har att
beakta — följande synpunkter och kommentarer på betänkandet.
Allmänna kommentarer

FOI, som idag inte har några egna medaljer eller utmärkelser vid myndigheten,
välkomnar kommitt&is förslag om ett modernt belöningssystem och ayser verka fir att
nominera förtjänstfulla insatser som identifieras inom myndighetens verksamhet.
FOI ser det som särskilt positivt att det föreslagna belöningssystemet kan möjliggöra att
vetenskapliga bedrifter också utanför den akademiska världen uppmärksammas i större
utsträckning än idag. FOI noterar i data sammanhang, ifråga om myndighetens personal,
den begränsning som finns fdr regeringens utmärkelse Illis quorum meruere labores såvitt
ayser insatser som har anknytning till en offentlig anställning (betänkandet, sid. 64). FOI
bedömer att myndighetens attraktivitet som statlig arbetsgivare stärks av att anställda kan
belönas fdr extraordinära insatser. Det yore därför välkommet om ett återupptaget statligt
ordensväsende kan medge en större möjlighet att belöna förtjänstfulla insatser som gjorts
av offentligt anställda, t.ex. insatser i samband med forskning som bedrivs i tjänsten.
Särskilt om Svärdsorden och begreppet militär personal

FOI noterar att det inte ingått i kommitt&is uppdrag att ta ställning till den närmare
regleringen kring ordnarna som följer av ordnarnas stadgar, samt att betänkandet endast
ska ge en ram utan att exakt precisera vilka insatser som bör belönas. FOI noterar vidare
att kommittai anser att de stadgar som reglerar delar av ordnarna, bl.a. Svärdsorden,
behöver revideras (sid. 78). Mot bakgrund av vad som anförs i betänkandet om att
Svärdsorden tilldelas militär personal inom det militära området (sid. 82 och 157) och att
Försvarsmakten förutses stå fir en stor del av nomineringarna till Svärdsorden (sid. 87)
vill FOI framhålla följande.
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FOI ska i egenskap av forskningsinstitut inom försvar och säkerhet, i likhet med övriga
försvarsmyndigheter, bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det
militära försvaret. FOI:s verksamhet bedrivs i nära samarbete med och ofta på uppdrag av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Myndighetens
verksamhet bedrivs inom militära skyddsobjekt.
I den myndighetsöverenskommelse som ingåtts mellan FOI och Försvarsmakten förutses
situationer där en anställd vid FOI tjänstgör på uppdrag i Försvarsmakten men behåller
sin anställning och sina avtalade anställningsvillkor vid FOI.1 T.ex. kan en anställd vid
FOI bemanna befattning i Försvarsmakten i samband med s.k. operationsanalytiskt stöd
till Försvarsmakten, eller delta i internationella insatser. Inom ramen fõr sådan
tjänstgöring torde det kunna uppkomma situationer där personal anställd vid FOI
uppträder som militär personal. Tjänstgöringsförhållanden som de som beskrivits ovan
bör enligt FOI:s mening beaktas i tillämpningen av det nya belöningssystemet och
tolkningen av begreppet militär personal, oaktat att det kan fmnas andra utmärkelser i
belöningssystemet som är överlappande och aysedda för civil personal.
De allmänna flaggdagarna och anslaget till Kungliga Hovstaten
FOI har inga synpunkter på betänkandet i de delar som rör de allmänna flaggdagarna och
anslaget till Kungliga Hovstaten.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektör Jens Mattsson efter föredragning av jurist
Sebastian Fichtel. I den slutliga handläggningen har även chefsjurist Eva Liljefors och
särskild rådgivare Mikael Wiklund deltagit.
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I Se Överenskommelse mellan Försvarstnakten och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI,

crvseende formerna för samverkan mellan myndigheterna, daterad den 1 januari 2013, Bilaga C —
Personal.
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